
Totalleverandør af e-learning

E-LEARNING  
   BUREAUET  



Få større udbytte af jeres 

uddannelsesaktiviteter!

Brug de mange muligheder  

indenfor e-learning og få styrket  

medarbejdernes kompetencer  

gennem målrettede kurser, når  

det passer jer. 



(på dansk: e-læring) 

En standardbetegnelse for kompetenceudvikling, hvor 
indholdet eller dele heraf formidles i elektronisk form.

E-learning er ikke synonymt med effektiv læring.  
Betegnelsen dækker over mange forskelligartede  
aktiviteter og skelner ikke mellem skidt og kanel. 

Se også: LMS, forfatterværktøjer

(e-learning kurser man rent faktisk lærer noget af)

Webbaserede kurser, læringsobjekter og værktøjer, der  
udnytter digitale mediers muligheder til at skabe inspirerende, 

involverende og vedkommende læringsprocesser. 

Gode e-learning kurser kobler virkemidler fra film,  
fiktion, tegneserier og spil og involverer  

kursisterne aktivt i læringsprocesser. 

Gennem aktiv deltagelse, godt læringsdesign og  
kreative virkemidler skabes en høj grad af engagement og 
tilegnelse, så det lærte bliver forstået, husket og anvendt. 

Se også: Læringsstile, mobil læring,  
microlearning, gamification, Vestergaard & Co

e-learning

god e-learning

?

lms

Om Vestergaard & Co

Standard  
e-learning kurser

Skræddersyede  
e-learning kurser

Augmented Reality //
Virtual Reality

Learning Management 
Systems

Undervisning //  
Lav selv e-learning

Hvad kan e-learning ? 

DIYStFå større udbytte af jeres 

uddannelsesaktiviteter!
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medarbejdernes kompetencer  

gennem målrettede kurser, når  
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Hvad kan  
e-learning ? 

Sources:
1. Learning on Demand” by Babson Survey Research Group and The Sloan Consortium  //  2.  bankmycell.com 

3. elearninginfographics.com  //  4. elearninginfographics.com  //  5. myeducation.com  //  6. grovo.com 
7. Protential  //  8. CertifyMe.net – A study by Bersin & Associates  //  9. The Education Sector Factbook 2012

50%
A 2010 REPORT FROM U.S.  
DEPARTMENT OF EDUCATION 
REVEALS THAT ONLINE  
STUDENTS OUTPERFORMED  
STUDENTS WHO WERE LEARNING 
THE SAME MATERIAL THROUGH 
TRADITIONAL EDUCATION

BY 2020, MILLENNIALS WILL FORM 
50% OF THE GLOBAL WORKFORCE.  
THEY HAVE GROWN UP WITH  
TECHNOLOGY AT THIR FINGERTIPS 
AND IN THEIR HANDS.

IN 3-7 MINUTE CHUNKS

MICROLEARNING 

MATCHES THE BRAIN’S WORKING 
MEMORY AND ATTENTION SPAN

34%
46%

17%

APPROX. 67% OF THE WORLD POPULATION 
OWN A CELL PHONE AND THE NUMBER OF 
CELL PHONES HAVE SURPASSED THE NUMBER 
OF PEOPLE IN THE WORLD

COMPANIES
 WHO USE E-LEARNING

ARE  
MORE ABLE TO  
RESPOND TO THE NEEDS  
OF THE CUSTOMER

MORE LIKELY TO  
BE THE LEADER IN
THEIR INDUSTRY

MORE LIKELY TO
BECOME THE
MARKET SHARE LEADER

67%

9 FACTS og statistikker omkring e-learning
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4MLEARNING TOOLS

SEE WIDE ADOPTION, WITH 74%  
OF TRAINEES USING THEM WHILE  
TRAVELING. 52% EVEN USE THEM  
IN BED EITHER RIGHT BEFORE SLEEP  
OR RIGHT AFTER WAKING UP...

E-learning kan tilpasses næsten alle arbejdsforhold og 
forudsætninger, så medarbejderne kan lære præcis det,  
de har brug for – når de har brug for det.  
Det handler om relevans og tilgængelighed – om at skabe 
målrettet kompetenceudvikling, der er tilpasset den  
enkeltes informationsbehov og læringsstil. 

Medarbejderne kan tilegne sig ny viden, lære at benytte et 
nyt program eller træne en ny arbejdsmetode i et trygt og 
roligt miljø i deres eget tempo. Selv komplekse emner kan 
formidles på en simpel og let tilgængelig måde.

Med e-learning kan I formidle fælles viden og ensartet  
træning til en stor gruppe på én gang, selvom de sidder  
i hver deres afdeling, region eller land. 
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velegnet tiL ...

• Introduktion til nye medarbejdere

• Information om nye arbejdsgange

• Formidling af værdier og strategi

• Produktviden

• Produkttræning

• Salgs- og kommunikationstræning

• Sikkerheds- og CSR kurser

• Træning i IT programmer

• Certificering og test af medarbejdere

COMPANIES THAT HAVE A 
STRONG LEARNING CULTURE  
DO BETTER IN THEIR MARKET  
THAN THOSE THAT DO NOT

COMPANIES INVESTING

USD 1500 
PER EMPLOYEE  
IN TRAINING 

EXPERIENCE 24%  
HIGHER PROFIT  
MARGINS

IN A SURVEY OF
HR MANAGERS

12%
LISTED “NOT ENOUGH
TRAINING” AS THE  
TOP REASON FOR  
EMPLOYEES LEAVING 
 

20
17

E-learning er meget mere end enkeltstående 
kurser til den enkelte medarbejder.  
 
E-learning kan også anvendes som: 

• Et element i blended learning forløb

• Dialogværktøj til drøftelse af dilemmaer  
 og udfordrende opgaver

• Rekrutteringsværktøj

• Vidensdeling med kunder,  
 forhandlere og leverandører

• Aktivt værktøj i hverdagens opgaveløsning

 
 
… men kan også 
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HurtigT AT undervisE mange  

medarbejdere samtidig  

- uanset placering

involverende  og interaktiv

ensartet 
undervisning

Færre eksterne  
kursusdage

Sparer både transporttid og  indkvartering
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5. Evaluere

4. Implementere

3. Udvikle

2. Designe

1. Analysere

Vestergaard & Co udvikler bl.a. e-learning  
baseret på ADDIE-modellen.
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Gennem de mange år vi har udviklet e-learning har vi opbygget en god forretningsforståelse og et  
grundigt kendskab til læringsprocesser og målrettet formidling. Vores kurser udvikles af erfarne og  
dygtige specialister indenfor alle områder – lige fra læringsdesignere og storyboardforfattere over 
webdesignere til videofolk og programmører.

 
 

skræddersyede e-learning kurser

Kreative og effektive kurser,  

der matcher jeres læringsbehov.

Kurserne kan udvikles til både pc, tablet og smartphone.  
De kan leveres i forskellige formater – f.eks. e-learning standarderne SCORM og xAPI, så de kan benyttes i et LMS, der overholder standarderne. 

Store løsninger eller små bidder ?
Et e-learning kursus kan vare adskillige timer, indgå i omfat-
tende uddannelsesforløb – eller blot være små elementer på  
2, 5 eller 10 minutter, der kan indpasses i en travl hverdag,  
når behovet for ny viden opstår.

Samarbejde
Udvikling og design sker i tæt samarbejde med jer, så kurser-
nes indhold, opbygning og visuelle design rammer jeres med-
arbejdere og organisation helt skarpt. Vi har et gennemarbejdet 
arbejdsflow i vores projekter, så de altid styres sikkert i mål. 

Aktiv læring
Vi benytter alle de features, som gør  
e-learning spændende, involverende og  
understøtter en aktiv læringsproces. Det kan 
være speak, animationer, illustrationer, film, 
interaktive øvelser og spilelementer. 

Mobil læring
Vores e-learningkurser skal kunne ses og 
bruges dér, hvor medarbejderne ønsker det  
– uanset om det er på PC, tablet eller 
smartphone. 
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Augmented Reality // 
Virtual Reality
I disse år er AR og VR for alvor ved at blive en integreret  
del af træningen i mange virksomheder. Udviklingen  
går enormt hurtig og hos Vestergaard & Co har vi  
fingeren på pulsen.

Vi kan udvikle AR og VR kurser for jer – enten som en  
del af et e-learning kursus, eller som en stand-alone  
løsning. Vi sikrer endvidere, at kurserne kan køre via  
jeres LMS, hvis I ønsker det.

Vi forhandler også nogen af verdens bedste værktøjer  
til produktion af AR/VR, hvis I gerne vil producere  
jeres kurser selv.

Lad os hjælpe jer i gang  
med den nye virtuelle verden!

AR og VR kan give et kæmpe løft i indlæringen og 
en øget interesse for træning fra brugerne.   
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Standard  
e-LEARNING kurser

Vestergaard & Co tilbyder færdigudviklede standard e-learning 
kurser indenfor et hav af forskellige områder og til mange  
forskellige faggrupper. Standard e-kurser er et godt supplement 
til skræddersyede kurser – det er ikke nødvendigt at opfinde 
den dybe tallerken igen.

Standard e-kurser kan f.eks. være IT kurser såsom træning i 
Microsoft Office pakken. Det kan også være sikkerhedskurser, 
f.eks. indenfor elsikkerhed eller ATEX, eller kurser i hvidvask, 
GDPR, effektiv mødekultur, personaleforhold, salg og meget, 
meget mere.

Vil I højne jeres medarbejderes sprogniveau eller teste jeres 
ansøgeres sprogkompetencer inden ansættelse, kan I også 
benytte jer af vores sprogkurser og -tests på bl.a. engelsk, tysk, 
fransk, spansk og italiensk. I vores sprogløsninger er det muligt 
at lære sprog på forskellige niveauer og eventuelt med en 
tilknyttet online sproglærer. 

De fleste af vores standard kurser kan både afvikles i vores 
system eller installeres i jeres eget LMS. 

Find nogle af vores standardkurser  
i vores webshop på www.vesco.dk

St

Hos Vestergaard & Co kan du bl.a. købe kurser i disse kategorier.  
Vi har et bredt udvalg, så spørg os, hvis du mangler et bestemt kursus...

Lad os hjælpe jer i gang  
med den nye virtuelle verden!

ArbejdsmiljøGDPRSikkerhed HR Sprog IT Fødevarehygiejne ATEX
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Lær at designe og producere
jeres egne e-learning kurser 

Udvikling af e-learning kurser er ikke ”rocket science”… og så alligevel. 
Effektiv e-learning kræver kendskab til en række forskellige områder, 

såsom didaktik, manuskriptforfatning, diverse software,  
grafisk design, audio, video, animationer m.m. 

Vi kan dog hjælpe jer i gang, så I kan klare mange typer af e-learning 
produktioner på egen hånd og blive uafhængige af ekstern bistand.

Vi står naturligvis også klar med sparring og support,  
hvis det kniber undervejs.

Deltag på vores åbne kurser, eller få skræddersyet et kursus  
eller en workshop, der passer til jeres behov.  

Kursusmaterialet er omfattende og gennemprøvet, og I kan 
efterfølgende benytte det som opslagsværk eller manual.

Vestergaard & Co er en af landets mest anvendte udbydere af e-learning workshops. 
Undervisningen er dynamisk og giver indblik i både teorien og vores  

dagligdags erfaringer med produktion af e-learning.

DIY Undervisning //  
Lav selv e-learning
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LMS
– lær at bruge jeres LMS. 

Vi lærer jer, hvordan I  
administrerer brugere og 
kurser, og hvordan I løbende 
kan rapportere på aktiviteten 
for et optimalt overblik over 
virksomhedens læring og 
kompetencer.

Lectora
– er et af markedets mest anerkendte værktøjer med masser af 
funktionaliteter og mulighed for at lave responsive kurser. 
Vestergaard & Co er dansk repræsentant og forhandler af  
Lectora og øvrige produkter fra Trivantis. 

Articulate Storyline
– er et brugervenligt og enkelt forfatterværktøj med mange lækre 
indbyggede funktionaliteter. Har du kendskab til Powerpoint,  
vil du hurtigt finde dig hjemme i Storyline. 

Adobe Captivate
– er et mere teknisk, men super, forfatterværktøj til mange formål.
Programmet rummer mange muligheder, og kender du Adobes 
øvrige produkter, vil du hurtigt kunne benytte de mange  
funktioner.

Storyboarding
Ud over undervisning i  
forfatterværktøjer,  
underviser Vestergaard & Co  
også i storyboarding, så I kan 
lave effektive manuskripter til 
jeres e-learning kurser.

Storyboarding
– lær at skrive gode  
manuskripter og gør  
indholdet levende

Administration  
og levering af  
e-learning til  
brugerne

Hvad skal I vælge?  
Tag os med på råd, inden I investerer, og få skræddersyet  

implementering og workshops til jeres behov.

Forfatterværktøjer til  
produktion af e-learning kurser

Vestergaard & Co underviser bl.a. i branchens 3 mest anvendte  
forfatterværktøjer og vi bruger dem også selv i hverdagen! 

lms

... med Kurser, hvor du Bliver klædt på  

fra idé til succesfuld implementering



12

Er systemet  
skalérbart ? 

Support

Corporate eller 
Academic LMS

Leverandørens
roadmap for
udvikling

Integration med andre  
systemer i virksomheden

Pris Kan det bruges  
på tværs af  
devices ?

Kan det  
customiseres ?

Ønskede features såsom 
reports, quiz-værktøj,  
survey osv.

Implementeringstid

Cloud / installation

Brugervenlighed

lms

?

HVAD DU BØR  
OVERVEJE før du  

anskaffer  
et LMS
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HVORDAN GØR I ?

DEMO OG 
SUPPORT
Vi giver gerne en demo-
adgang til systemerne 
eller præsenterer dem 
hos jer. Vi hjælper jer med 
hele forløbet fra behovs-
analyse til implementering 
og træning i systemet. 

RESULTAT

LMS VIA OS
Vestergaard & Co  
forhandler et par af  
verdens førende Learning  
Management Systemer

 
– et effektivt  
styringsredskab

learning 
management system

I lægger alle kurser – evt. både e-learning og tilstede-
værelseskurser –  ind i LMS’et og opretter medarbejdere 
og afdelinger. Medarbejderne får adgang til de kurser, 
der er relevante for dem, og ledelsen kan løbende følge 
deres fremskridt og få et overblik over kompetence-
udvikling og uddannelsesbehov i virksomheden.  
Et LMS giver jer let og sikker distribution af kurser samt 
værktøjer til opfølgning og dokumentation.

Med et LMS  
får I overblik over  
kompetenceudviklingen  
i virksomheden og kan  
effektivt administrere  
kurser, tests, læringforløb  
og meget andet...

Et LMS er 
et fantastisk  
redskab til at 
styre virksomhedens  
uddannelses- 
aktiviteter.

OVERBLIK
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verstergaard & Co  
brænder for e-learning

>>>>>>>>>>

Vestergaard & Co brænder for e-learning og vil gerne give endnu flere  
virksomheder mulighed for at spare tid og penge samtidig med, at de  

opkvalificerer medarbejderne på en effektiv, sjov og involverende måde. 

Vi kommer hele vejen rundt om e-learning. Vi yder konsulentbistand ved valg af 
e-learning strategi og køb af LMS. Vi specialudvikler e-learning kurser i høj kvalitet 

til konkurrencedygtige priser og tilbyder en bred pakke af færdigudviklede  
standardkurser til markedets bedste priser. Vi lærer gerne fra os og  

tilbyder undervisning, hvis I ønsker at være uafhængige. 

Vestergaard & Co er fleksible og tilretter kurser og undervisning  
efter ønsker og behov - altid med afsæt i en høj grad af faglighed.  

Vi har mange års erfaring med e-learning og udvikler  
innovative og involverende kurser til glæde for  

vores mange kunder – store som små.

 

Vestergaard & Co råder over  

kompetencer indenfor IT, web, læring,  

pædagogik, kommunikation og design.  

Vi kan således levere e-learning  

løsninger fra A-Z.



I front for Vestergaard & Co står René Vestergaard
René har en baggrund fra reklamebranchen, men har de sidste mange år specialiseret sig  
i e-learning, hvor han har rådgivet og undervist mange af landets største organisationer.



T: +45 98 51 00 30  //  info@vesco.dk  //  www.vesco.dk


